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Tja…

Galecop
Galecopperzoom 2
 030 60 55 649

Nieuws

…..wéér een staking!
Dat klopt. Woensdag 14 maart is het de beurt
aan de basisscholen in de regio Midden om de
deuren te sluiten. Ook ons team zal aan de
oproep om te staken gehoor geven.
Ja, maar wacht ’s even, er komt nu toch geld?
Ja, dat is (gelukkig) wel zo. Het geld om
werkdruk te verlagen wat pas in volle glorie naar
de scholen toe zou komen in 2021 komt nu al in
het schooljaar 18-19 vrij.

Stagiaires
In groep 1/2B is inmiddels Laura van Schaik
gestart. Zij doet hier haar eindstage en dat
betekent dat zij ook regelmatig de groep
zelfstandig zal gaan begeleiden.

Wat zeuren jullie dan nog?
Werkdruk verlagen door meer (financiële)
armslag was inderdaad een van de grootste
wensen en we zijn uiteraard blij dat dit nu ook
daadwerkelijk (en eerder) naar de scholen toe
komt (is de tweede stakingsdag dus niet voor
niets geweest….). Natuurlijk, er is méér nodig,
maar dit is een mooie eerste stap. En fijn is dat
onze grote zorg hiermee erkent wordt!

In je mailbox…..
Als alles is goed gegaan, heb je inmiddels de
enquête via Duo in je mailbox ontvangen (kijk
ook nog even voor de zekerheid in je spam….).
Het is een uitgebreide vragenlijst die we je eens
in de twee jaar voorschotelen, waar we veel
waarde aan hechten.
Het is voor ons een goed middel om te weten te
komen hoe hoog de kwaliteit van onze school in
jullie ogen is.
Vandaar dat we hopen dat jullie de tijd en de
moeite willen nemen om de enquête in te vullen.
Want dat geeft ons weer handvatten om waar
nodig zaken aan te passen, te verbeteren of
juist te handhaven!
Bedankt vast voor je investering!

Dus……???
Maar we zijn er nog niet! Tuurlijk, geld dat
vrijkomt voor vermindering van de werkdruk
(en voor de verbetering van het onderwijs) is
politiek gezien een mooi en fraai gebaar, maar
dat was niet de enige stakingsreden. Personeel
in het PO wordt al jaren structureel minder
beloond (in salariëring) dan collega’s in het
Voortgezet Onderwijs, terwijl de eisen aan beide
doelgroepen hetzelfde zijn, nl. het goed en
professioneel onderwijs bieden, zodat ieder kind
zich optimaal kan ontwikkelen! Die mindere
salariëring is niet te onderbouwen en zorgt er
ook voor dat het beroep van leraar
basisonderwijs minder aantrekkelijk wordt (met
als gevolg dat het lerarentekort schrikbarend
stijgt).
En dát kan en mag niet gaan leiden tot
verslechtering van het basisonderwijs. Dus blijft
het motto:
leerkrachten verdienen méér……
en niet alleen figuurlijk!

Wat gaan we doen…..
Op de studiedag van 5 februari hebben we met
het team alle Cito-resultaten op een rijtje gezet.
In januari zijn in alle groepen de diverse toetsen
afgenomen. Cito geeft een beeld van hoe je kind
de opgedane kennis heeft om weten te zetten in
vaardigheden, die het kan gebruiken in andere
situaties en opdrachten. In het rapport van je
kind vind je de resultaten op de toetsen terug.
Naast het bekijken en bespreken van de
resultaten van de individuele leerling, kijken we
ook goed naar de resultaten van de groep in zijn
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geheel. Dit beeld kan invloed hebben op de
aanpassing en/of aanpak van de lesstof. Een
vakgebied waarop de groep goed heeft gescoord
heeft wellicht wat minder aandacht nodig. Zo
kunnen we het accent verschuiven naar een
vakgebied waarin de groep nog wat meer kan
lerenzien.
Onderdeel van de dag is ook het bekijken van
de resultaten op school niveau. Liggen we met
alle vakgebieden nog op (school)koers. Of zien
we vakgebieden die schoolbreed onze aandacht
nodig hebben.
Bij de bespreking over de schoolresultaten
kwam met name het vakgebied Begrijpend
Lezen als aandachtspunt naar voren. De
resultaten zijn nog wel voldoende, maar we
willen hier toch “net een toontje hoger” mee zien
te bereiken. Begrijpend lezen is nu eenmaal een
belangrijke pijler voor de leerontwikkeling en
het is (helaas) niet de meest eenvoudige. Voor
de kinderen (en ook voor ons volwassenen…) is
het goed begrijpen van geschreven taal (bijna)
noodzaak om de wereld om ons heen goed te
kunnen begrijpen.
Vandaar dat we dit onderdeel in alle groepen
vanaf groep 4 meer accent gaan geven in het
komende half jaar. De aanpak zal in alle
groepen anders zijn; deze wordt aangepast aan
de behoefte van de groep. Maar in alle groepen
geldt hetzelfde doel: het verhogen van de
resultaten. Dáár zetten we op in met een
hopelijk positief resultaat straks in juni wanneer
we opnieuw de Cito-toetsen zullen afnemen.

Oei……spannend
Dat was het zeker voor de finalisten van
ToonTalent! Vrijdag 16 februari konden zij zich
nog één keer volledig laten gaan op het podium
van De ToonZaal. Een enthousiaste zaal en
vakkundige jury maakte het plaatje compleet.
Uiteindelijk werd Kawtar uit groep 8 uitgeroepen
tot Toontalent 2018! Op de website staat een
uitgebreide fotoreportage van zowel de
Theaterronde als van de Grote Finale!
Wat kost dat…….
Op school proberen we de kinderen bij te
brengen
om
zorgvuldig,
voorzichtig
én
verantwoordelijk om te gaan met materiaal. Dat
is niet altijd even makkelijk: we leven nu
eenmaal in een periode waarin zuinig omgaan
met….. bijna een ouderwetse deugd aan het
worden is.
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Toch is het van belang dat kinderen dit leren. Op
school maken zij natuurlijk ook gebruik van
(veel) materiaal, waarvan zij in principe gratis
gebruik mogen maken. Toch merken we dat we
regelmatig voor extra kosten komen te staan
waar het gaat om het aanschaffen van extra
materiaal door onzorgvuldig gebruik van de
kinderen.
Om de kinderen méér besef bij te brengen van
de waarde van materiaal én hoe je daar goed
mee om moet gaan, hebben wij voor een aantal
materialen aparte maatregelen genomen. Deze
maatregelen zijn ook genomen om de
onvoorziene kosten voor de school te drukken.
De maatregelen gelden voor: de tablet, het
wisbordje + stift en de (school) pen.
Voor alle materialen geldt het volgende:
 De kinderen krijgen ieder een persoonlijk
wisbordje + stift, een tablet (vanaf groep
4) en een (school)pen (vanaf groep 4/5)
 In de groep wordt vooraf en regelmatig
tussentijds met de kinderen besproken
hoe zij met het materiaal om moeten
gaan om er zo lang mogelijk plezier van
te hebben
 Mocht het materiaal door onvoorzichtig
gebruik van het kind kapot gaan, dan
kunnen zij tegen een vergoeding een
nieuw exemplaar
op en van school
“kopen”
 De
prijzen
hiervoor
zijn:
nieuw
wisbordje: € 2.50, stift voor wisbordje:
€ 1,00, (school)pen: € 2,50
 Voor de tablet geldt een heel andere
prijsklasse: de aanschaf van een nieuwe
tablet kost de school € 150 (dit is het
huurbedrag dat wij moeten betalen aan
de leverancier). Als de persoonlijke
tablet door onzorgvuldig gebruik defect
raakt, zal het bedrag bij jullie als ouder
gedeclareerd worden, waarbij het vaak
via de verzekering uitbetaald kan
worden.
 Het spreekt natuurlijk voor zich dat als
er sprake is van slijtage door gewoon
gebruik, de materialen door een nieuw
exemplaar worden vervangen (zonder
kosten!)

Nieuws van de MR
Op 19 februari is er weer een vergadering
geweest van de MR. Vanuit de directie is de MR
weer bijgepraat over diverse zaken zoals
financiën, personele, onderwijskundige en
overige zaken. Er is een lichte zorg over een
teruglopend leerlingaantal, verder spelen er op
dit moment geen bijzonderheden. We willen
iedereen nogmaals attenderen op de enquête
die is uitgezet.
Zoals bekend wordt er 14 maart aanstaande
weer gestaakt in het PO. We hebben nog steeds
zorgen over de werkdruk. Er zijn nu eerste
maatregelen aangekondigd, maar dit is nog
onvoldoende om de huidige een aanstaande
problemen goed op te kunnen vangen.
Uiteindelijk willen we voor nu en voor de
toekomst het beste onderwijs voor onze
kinderen. En we steunen daarom wederom deze
actie van harte!
Verder hebben we goed nieuws vanuit de
bezetting van de MR. Zoals bekend neemt
Marieke aan het eind van het schooljaar afscheid
van de MR en we hebben een opvolger
gevonden! We zijn blij met de aanvulling van
Sabrina Verbeek (moeder van Douwe uit groep
3) in de MR. Dit betekent dat er geen
verkiezingen worden uitgeschreven.
Op 7 mei is de volgende MR vergadering
gepland. Op de agenda staat onder andere de
nieuwe wet op de privacy.
Kalendernieuws
Studiedag (2)
Op vrijdag 23 februari zijn alle kinderen vrij.
Het team heeft die dag een administratiedag. En
daarmee wordt de Voorjaarsvakantie voor de
kinderen een dagje langer.
Herken je historie
Ook al is Nieuwegein nog lang niet zo oud, er
zijn wel degelijk historische zaken te vinden. En
dan is het goed dat je daar als jonge inwoner
van Nieuwegein ook weet van hebt. Vandaar dat
groep 7 en 8 op 8 en 9 maart een bezoek
brengen aan Fort Jutphaas, om daar te horen
welke historie achter die dikke muren schuil
gaat.

Historisch bekeken
Met het grote schoolproject duiken we dit jaar in
de geschiedenis! Alle groepen gaan zich bezig
houden met een historisch onderdeel. Dat kan
zijn iets uit hun eigen verleden of iets uit het
verleden van de ouders of iets uit een (ver)
verleden van ons land. Hoe dan ook; het wordt
een historisch project! De start is op maandag
19 maart (dus niet woensdag 14 maart) en
duurt tot vrijdag 13 april.

Op de kiek………

Op donderdag 15 maart is de schoolfotograaf
weer op school aanwezig.
Het maken van deze foto’s is geheel vrijblijvend; je bent niet verplicht deze ook te
kopen. Via de mail krijg je nog bericht over de
organisatie rond broertjes en zusjes-foto’s.
Muzikaal festijn….
Groep 5 gaat vrijdag 23 maart naar theater
De Kom waar zij ingewijd wordt in de wondere
wereld van muziekinstrumenten.
Tijd voor de zomer= zomertijd!
Of het dan al zomerse temperaturen oplevert,
blijft nog de vraag. Vaststaat dat in de nacht van
zondag 25 maart de klok een uur vooruitgezet
moet gaan worden.
Héééél lang Paasweekend!
Door een aantal studiedagen te clusteren
hebben we een lang Paarsweekend kunnen
creëren! Mocht je dus een keer een lang(er)
weekend willen plannen, dan is dit en uitgelezen
kans! Het lange Paasweekend begint op
woensdag 28 maart en eindigt op dinsdag 3
april!
Op de fiets…
Dat gaat zeker op voor groep 7! Zij gaan in april
flink aan de slag met het Fietsexamen!
Donderdag 5 april staat het theoretisch
examen op het rooster en dinsdag 17 april het
“echte” fietsexamen!
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Ga direct door naar de gevangenis…….
Nou, zó erg willen we het nu ook niet maken,
maar vaststaat dat groep 8 op vrijdag 6 april
een bezoek brengt aan de Penitentiaire
Inrichting (in de volksmond: de gevangenis) in
Nieuwegein. Uit ervaring weten we dat het
bezoek een enorme indruk op de kinderen
maakt. Ze krijgen en kijkje achter de (gesloten)
deuren van de gevangenis. Hoe “leuk” is het
daar dan wel en is het echt een soort van
hotel…..? De kinderen komen er tijdens het
bezoek achter hoe het er werkelijk aan toe gaat.
Doel van het bezoek is (natuurlijk): voorkomen
dat onze kinderen ooit daar onderdak moeten
krijgen!

“Laat zien wat je kan!”
Die kreet zal maandag 16 april luidkeels te
horen zijn in groep 8 wanneer de kinderen gaan
starten met hún Cito-eindtoets.
Dit jaar gaan we voor de eerste keer aan de slag
met de digitale versie. Dat betekent dat alle
kinderen de toets op een chromebook maken
i.p.v. op papier. De reden voor die keuze is dat
onze kinderen al heel erg gewend zijn om
digitaal te werken (door het gebruik van tablets)
en dat de digitale toets daardoor ook dichter bij
de kinderen staat.
Koningsspelen
Traditioneel staat de vrijdag vóór Koningsdag in
het teken van de Koningsspelen. Vandaar dat
vrijdag 20 april er heel anders uit gaat zien
dan het gebruikelijk vrijdagse rooster.
We gaan lekker sportief aan de slag om daarna
heerlijk twee weken bij te komen en ons op te
maken voor het (alweer) laatste blok van dit
schooljaar.
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8
9
14
15
19
23
25
28
29
30
t/m
2

3
5
6
16
17
20
21
t/m
6

Maart 2018
Groep 7 naar Fort Juthpaas
MR-vergadering
Groep 8 naar Fort Juthpaas
Staking PO. School gesloten!
Schoolfotograaf
Opening schoolproject
Muziekproject groep 5
Tijd voor Zomertijd
Studiedag team. Alle kinderen vrij
Studiedag team. Alle kinderen vrij
Paasweekend

April 2018
Studiedag team. Alle kinderen vrij
Theoretisch fietsexamen gr. 7
Groep 8 naar de gevangenis
Start Eindcito groep 8
Fietsexamen groep 7
Koningsspelen
Meivakantie

Tenslotte……
Dit was weer even het nieuws voor de komende
periode! Mocht je nog iets meer willen weten,
geef dit dan door aan de leerkracht van je kind.
En anders…..tot de volgende Nieuwsbrief!

